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KAN VI GENOMFÖRA
BOSTADSINFORMATIONSMÖTEN I HÖST?
Så börjar vi åter närma oss sommaren med välbehövlig ledighet.
Den här sommaren kommer med all säkerhet att bli väldigt
annorlunda mot tidigare år på grund av covid-19. Sedan tidigare
hade jag planerat att genomföra sex stycken Boinformationsmöten
under september-oktober för att informera er alla om vad vi gör och
vad som kommer att hända de närmaste åren inom Vallonbygden.

hoppas vi att du snabbare kan få svar på ditt ärende. Skulle du

Som läget är just nu lutar det starkt åt att vi får flytta fram dessa

ändå inte komma fram just vid tillfället, går det alltid att skicka e-post

möten till våren 2021.

till oss så ringer vi tillbaka.

Den nya organisationen i Vallonbygden, som startade vid årsskiftet,

I det här numret av Bomagasinet från ni lära känna Cynthia, en stark

börjar nu bli fulltalig personalmässigt. Jag tycker att vår nya

och god kraft i föreningen Aktiv Ungdom. Ni får också träffa Vallon-

organisation snabbt har kommit igång på bred front och att arbetet

bygdens fastighetsavdelning som just nu håller på med en omfattande

fortgår och utvecklas enligt planen.

inventering av våra fastigheter. En kommande kraft är Nezira som
studerar till fastighetsingenjör och som under våren praktiserat hos oss.

Vi arbetar också med ökad kraft sedan årsskiftet med digitaliseringen
som är ett prioriterat område för 2020. Där utvecklar vi tjänsterna till

Vallonbygden kommer under sommaren/hösten 2020 bygga

våra hyresgäster främst via ”Mina sidor”. Jag vill bland annat nämna

om tomma lokaler till lägenheter. På Parkvägen byggs tre nya

felanmälan via ”Mina sidor” där du som hyresgäst får kontinuerlig

lägenheter och på Djurgårdsvägen och Bruksgatan byggs fyra nya

återkoppling från ärendets start till målgång, men även möjligheten

lägenheter. Men innan allt detta händer önskar jag er alla en skön

till e-signering av hyreskontrakt och andra dokument. Vår målsättning

varm och avkopplande sommar och semester.

är att du som hyresgäst enkelt och smidigt själv ska kunna sköta så
många ärenden som möjligt via din mobil eller dator.
Vi har också implementerat en ny lösning för vår växel med knappval
där du som ringer själv knappar dig fram till rätt funktion. På så sätt

Hans-Erik Olofsson VD, Vallonbygden AB
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VI FÖRENKLAR OCH FÖRBÄTTRAR
VÅR SERVICE TILL DIG SOM HYRESGÄST
E-SIGNERING AV KONTRAKT

VID HÄNDELSER AV

Nu kan du skriva under ditt hyreskontrakt med ditt BankID.
Inom kort kommer du även att kunna säga upp ditt kontrakt

MER AKUT SLAG SOM

via Mina sidor på www.vallonbygden.se och signera med

T.EX. STOPP I AVLOPP OCH

ditt BankID.

STRÖMAVBROTT KAN
DU NU FÅ INFORMATION
VIA SMS.

ÅTERKOPPLING PÅ DIN FELANMÄLAN
När du gör din felanmälan via Mina sidor får du ett e-post senast
nästa dag där vi talar om när vi kommer att åtgärda felet.
jobbet är gjort.

HAR VI RÄTT KONTAKTUPPGIFTER?
När vi behöver nå dig med information som rör

KNAPPVAL FÖR SNABBARE HANTERING

ditt boende är det viktigt att vi har aktuella kontakt-

Under våra telefontider är det många som ringer till oss. För att

uppgifter. Se till att du loggar in på ”Mina sidor”

minska väntetiden har vi infört knappval för att du ska hamna rätt

och uppdaterar din kontaktinformation så att vi

och snabbare få hjälp med just ditt ärende.

har rätt e-postadress och mobilnummer till dig.

E N K L A R E

O C H

B Ä T T R E

V I A

” M I N A

S I D O R ”

Länk till Mina sidor

Så snart felet är avhjälpt får du en bekräftelse från oss på att
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Praktiskt lärande ”på riktigt”
för gänget i UF-ligan

V Ä R D E F U L L

H J Ä L P

A V

U F - L I G A N

”JAG TYCKER
DET ÄR
JÄTTEKUL”

UF-LIGAN
GÖR RENT HUS
JAKOB KINDESJÖ, NATALIE LINDBERG, ALMA LEJON, AMANDA PETTERSSON, UF- LIGAN,
AGNES ANTONSSON, PRAKTIKANT PÅ BERGSKA GYMNASIET OCH BOSSE DAHLBERG

Mycket skräp glöms eller lämnas bara kvar i hyreshusens källargångar
och förråd. Nu har Vallonbygden tagit hjälp av UF-ligan – fem
gymnasieungdomar som både röjer och lär sig att driva eget företag.

Det är tisdagsmorgon och utanför ett av hyreshusen på

också, det smittar av sig. Nu kan vi i stället använda tiden

Kapellvägen står UF-ligan i startgroparna för att börja

åt att hjälpa våra hyresgäster med reparationer, säger

med dagens jobb. Att hjälpa Vallonbygden att bli av med

Bosse, som är reparatör på Vallonbygden sedan många år.

all sköns bråte som ställts i gångar, vindar och källare.
Lastbilens flak fylls med allt från TV-apparater och gamla

Det som går att återanvända körs till Ge för livet second

möbler till diverse skräp. På plats är också tidningen Hem

hand, resten till återvinningen. Hittills har ligan röjt i flera

& Hyras reporter för att rapportera om UF-ligans insats.

uppgångar på Ekkällevägen, Kapellvägen, Stora Allén,

Tidigare har även NT uppmärksammat ligans driftighet.

Kalkugnsvägen, De Wijks väg och Tegvägen. De har

– Jag tycker det är jättekul. Min pappa driver ett

även varit med och rensat i Vallonbygdens eget förråd.

företag i Finspång och det kan jag också tänka mig att

Ett imponerande och väl utfört jobb!

göra i framtiden, säger Natalie, som är VD i UF-ligan, till
Hem & Hyra.
– Det är kul och vi hjälper till med något bra, säger
Alma, marknadschef och Amanda, produktansvarig som
också håller med om att företagande kan vara något för
framtiden.

LÖN FÖR MÖDAN
Eleverna kommer att tjäna ihop en bra slant och hur de
ska användas är ännu inte bestämt men de drömmer
bland annat om Grekland, Stockholm och Kokpunkten.
Förutom Alma, Natalie och Amanda ingår även Sanna

BRA FÖRBEREDELSE FÖR VUXENLIVET

Lundin och Mustafa Mustaf i UF-företaget.

De fem eleverna i UF-ligan går den fyraåriga handels
utbildningen på Bergska gymnasiesärskola, som har
undantag för distansutbildning under coronaepidemin.
Bolaget startade de i augusti förra året och det ska
drivas under två årskurser.
– Det här är riktiga jobb som ska utföras. De ska ta
fram offerter, fakturera, bokföra och använda internetbank.
Här får de alla ämnen på riktigt, förklarar Anette Carlsson,
lärare på Bergska gymnariesärskola, för Hem & Hyra.
Vallonbygden har ett samarbete med skolan och
uppskattar hjälpen de företagsamma eleverna ger.
– Det är guld värt! Det hade tagit oss evigheter att
röja ut själva. Det är kul att se deras entusiasm inför jobbet

V A L L O N B Y G D E N

B E R G S K A

G Y M N A S I E S Ä R S K O L A

=

S A N T
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F Ö R H Å L L A N D E
L Y C K A T
E T T

RALF GÅR
HEM EFTER
40 ÅR
Efter nära 40 års arbete med Vallonbygdens
fastigheter är det dags för Ralf Andersson att
gå i pension.
– Det kommer att bli en konstig känsla
att inte gå till jobbet. Men samtidigt kommer

O C H

V A L L O N B Y G D E N

–

jag att njuta av att få mer tid för familjen,
golfen och även att resa, säger Ralf.

Han tar emot vid sitt skrivbord på andra våningen på
kontoret på Bruksgatan. Utanför fönstret skymtar Finspångs
slott mellan trädkronorna och i korridoren utanför slänger
en kollega iväg en rå men hjärtlig kommentar, som Ralf
besvarar med ett leende innan han stänger dörren.
Det första spontana intrycket är att han känns yngre än
skälet till intervjun.
– Jag känner mig definitivt inte som 65 år. Men när
jag ser min omgivning med både barn och barnbarn
så inser jag att siffran faktiskt stämmer.

Ett lyckat förhållande

R A L F

Efter avslutad skolgång, jobb på Gränges och lumpen
fick 26-årige Ralf frågan om att bli fastighetsskötare på
HSB, som då skötte Vallonbygdens fastigheter.

”JAG HAR
ALLTID UPPSKATTAT
DEN GODA
STÄMNINGEN”

– Jag var då aktiv fotbollsspelare i Torstorps IF. Det var
genom kontakter där som jag fick frågan. I början av
80-talet var det ganska lätt att få ett jobb. Så småningom
fick jag möjligheten att gå till att bli områdeschef.
Men mot slutet av 1990-talet blev det tuffare tider
och Ralf blev under en kortare tid arbetslös och läste
datakunskap. Snart fick han åter ett jobberbjudande,
denna gång som bovärd för Vallonbygden. Ett lyckat
förhållande skulle det visa sig, när vi idag ser tillbaka
drygt 20 år senare.
– Rollerna och uppgifterna har varierat under åren.
Den största utvecklingen på fastighetssidan är den utökade
tekniken. Den har förenklat vårt arbete på många sätt
men också ökat antalet timmar av skrivbordsarbete.

Uppskattat den goda stämningen
Ralf minns att det kring millennieskiftet var en tuff period
ekonomiskt med omkring 100 tomma lägenheter i
beståndet.
– Idag har vi i princip inga tomma lägenheter
och vi håller just nu på att bygga om fastigheter till
helt nya lägenheter. Jag kan också se tillbaka på flera
roliga projekt under de senare åren, som radhusbyggen
vid Lugnet och Humlevägen och höghuset Majoren
i centrum. Under åren har vi haft fem olika VD här.
Trots en del förändringar har jag alltid uppskattat den
goda stämningen. Vi har en superfin arbetsplats och
jag kommer att sakna arbetskamraterna, men också
arbetsuppgifterna.
Bortsett från rådande coronaläge ser han positivt på
framtiden, både för Vallonbygden och Finspångs
kommun.
– Finspång känns som en tillväxtort med spännande
planer och möjligheter för att skapa fler bostäder. Det
känns som många vill framåt och att det finns en positiv
känsla i kommunen. För mig som gillar idrott så finns ett
stort utbud. På fredag är det dags för nästa golfrunda,
säger Ralf med ett leende.

R A L F

A N D E R S S O N

–

4 0

Å R

I

V A L L O N B Y G D E N S

T J Ä N S T
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TIPS TILL
SEMESTERN!

G O T T
O C H
S M Å T T
L I T E

I sommar är det perfekt läge
att upptäcka och återupptäcka
allt fint som finns i Finspångs

Du väljer elavtal,
satsa lokalt och hållbart!
Ett naturligt energival för dig som värdesätter det lokala
och vill bidra aktivt till långsiktigt hållbar energiförsörjning.

Presentkort
värde 400 kr
på Coop

FinspongsEl är förnybar svensk vattenkraft berikad med lokalt producerad el från våra egna
kraftstationer i Lotorp, Butbro och Stjärnvik.
Hos oss får du personlig service och du kan
själv välja mellan ett fast eller rörligt avtal.
Just nu får du som tecknar ett avtal hos oss
ett presentkort på 400 kr att handla för på
Coop. Kontakta oss så hjälper vid dig med
att ta fram ett elavtal som passar dig!

kommun och Östergötland.
Mer info om spännande resmål

Andreas Käll - 0122-85148
andreas.kall@finapangstekniska.se

för en ”hemester” finns på:

Rauno Heiskanen Dahlström - 0122-85117
rauno.heiskanen-dahlstrom@finspangstekniska.se

www.visitostergotland.se

Läs mer på finspangstekniska.se/finspongsel

”Pimpa din
uteplats”
Teckna kontrakt senaste 30 juli
på någon av våra lägenheter på Röda Hårstorp

TÄVLING!
Vilka tre adresser är
aktuella konverteringsprojekt
som ska resultera i nya
lägenheter?
Svaret hittar du någonstans
här i Bomagasinet.

FÅ PRESENTKORT HOS JYSK & EDQVISTS BLOMMOR!
– PERFEKT FÖR ATT FÅ DIN UTEPLATS FIN!

PRESENTKORT

500:-

hos Edqvists blommor

1500:-

hos Jysk för ev utemöbler
Gissar du rätt har du chansen

FÖLJ OSS GÄRNA
I SOCIALA MEDIER!

att vinna en lunch för två på Joan´s.
Maila ditt svar tillsammans
med namn och telefonnummer till
info@vallonbygden.se senast den 30 juli.
LYCKA TILL!

#boifinspång

9/

M Ö TL O VRÅE RM F I Y RL O
K LR ÖE V
M E RI P SI UF MA S L T OI G
R EH M
E T IS PASVUDME L PNS I UN MG E N

Djurgårdsvägen

DET HÄR ÄR
FASTIGHETSAVDELNINGEN
PETTER FORSBERG

JOHAN CARLBERG

PATRICK ERIKSSON

DAVID LOOD

projektledare

driftingenjör

fastighetschef

lägenhetsförvaltare

Vallonbygdens nya fastighetsavdelning har påbörjat ett
omfattande inventeringsarbete över samtliga fastigheter.

Målsättningen är att få överblick över husens skal och hjärta, inte

Patrick Eriksson, som med sina sex år på Vallonbygden är

i första hand status för de enskilda lägenheterna. Komponenter

den klart mest rutinerade i fastighetsavdelningen. Johan, David

som avlopp, tak och teknik ses över för att sedan resultera i en

och Petter har alla börjat på företaget efter nyårsskiftet.

åtgärdsplan för långsiktig upprustning av beståndet.

AKTUELLA RENOVERINGSPROJEKT:
NÖDVÄNDIGA RENOVERINGAR UTLOVAS
Fastigheterna har ett genomsnittligt byggår 1967, vilket är elva

• Renovering av avloppsrör på Djurgårdsvägen 4-6.
Pågår nu, färdigt senast december.

år äldre än riksgenomsnittet.
– Mycket är redan upprustat, men det finns en hel del kvar
att åtgärda. Vårt viktiga inventeringsarbete ger en plan att hålla

• Balkongrenovering på Oxhagsvägen.
Start innan sommaren, färdigt i november.

oss till för ett så kostnadseffektivt upprustningsarbete som möjligt.
Vi räknar med att årligen lägga omkring 30 miljoner kronor för
renoveringar under en överskådlig framtid, säger fastighetschef

• Renovering av trapphus med målning och rörelsestyrd belysning
på Röda Hårstorp. Beräknas vara färdigt i augusti månad.

kommer att resultera i nya lägenheter:

HÅLLBARHETSARBETE
MED FLERA VINNARE

PARKVÄGEN 6

Som en del av Vallonbygdens påbörjade hållbarhetsarbete

HÄR BLIR DET NYA LÄGENHETER!
Just nu pågår tre konverteringsprojekt som

(gamla Åbergs bageri):

ses energieffektivitet som en viktig nyckel. Under ledning

3 st nya 2:or i markplan.

av driftingenjör Johan Carlberg genomförs en rad åtgärder.

Klara under 2020.

Ett exempel är ett succesivt byte av fastigheternas styr- och
reglerutrustning.

DJURGÅRDSVÄGEN 6

– Den nya utrustningen ger en bättre och jämnare

(tidigare Konsum Norrmalm):

rumstemperatur. Den bygger på en teknik som ger snabbare

2 st nya 2:or och 1 st ny 1:a i markplan.

överblick och på så vis också snabbare service om något

Klara under 2020/ början 2021.

inte är i sin ordning. Insatser som helt klart kommer påverka
energieffektivitet, men som inte innebär hyreshöjningar för

BRUKSGATAN 5

våra hyresgäster. Dessutom tittar vi på lösning för att införa

(tidigare Slottsparken Café Restaurang):

individuella elabonnemang. Det innebär att hyresgästen

4 st 2:or (2 st i markplan, 2 st andra våningen)

med ökad energimedvetenhet har möjlighet att minska

i kulturstämplad fastighet med bevarad charm i riktigt

sin totala månadskostnad och samtidigt värna om miljön

bra läge med Bruksparken runt husknuten.

tillsammans med oss, säger Johan Carlberg.

Klara under 2020/ början 2021.

Hållbarhetsarbetet är ännu bara i sin linda och Johan

Bruksgatan

utlovar fler smarta och miljövänliga åtgärder i framtiden.

Parkvägen

T I L L S A M M A N S

V Ä R N A R

V I

O M

M I L J Ö N !
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15-åriga Cynthia är en ledargestalt för unga på Röda och Gula
Hårstorp. Hon får respekt, ”är ganska bossig” och vill gärna bli

E N G A G E M A N G ,

V I L J A

O C H

I D É E R

chef på något stort företag.

Vi får en pratstund med Cynthia Usbimona en solig

Hon tycker det är roligaste när de arrangerar lekar för

dag i maj vid ett av den lokala pizzerians utebord

de mindre barnen som får komma ut, träffa och lära

med Röda Hårstorp som fondvägg.

känna varandra.
– En del av barnen är så tävlingsinriktade. Det är

EN LEDARGESTALT MED ENGAGEMANG

sjukt, säger hon med ett leende.

Hon går i åttonde klass på Grosvadsskolan och hennes
favoritämnen är SO och engelska. I hela hennes liv

”ALLTID VARIT LITE BOSSIG”

har hon bott på Gula Hårstorp med sin mamma och

Trots att Cynthia bara går i åttan utstrålar hon en ovanlig

storebror. Innan intervjun har Hyresgästföreningens

säkerhet för sin ålder. Hon svarar lugnt och sansat på

boendeutvecklare Dan Danho beskrivit henne som ”en

frågorna och tar intervjusituationen med ro. Det verkar

aktiv medlem i ungdomsföreningen Aktiv Ungdom HGF

inte råda någon större tveksamhet att hon är en naturlig

och en ledargestalt bland barn och ungdomar i området

ledare.

som glöder av engagemang, vilja och idéer.” Det visar

– Jag har alltid varit lite bossig och ganska envis.

sig vara en beskrivning som Cynthia kan skriva under

Det skulle inte skada att bli ledare som äldre, som chef

på, både genom hennes utstrålning och rättframma svar.

på något stort företag. Jag skulle vilja bli sjuksköterska

– Barnen i området respekterar mig för att jag har

eller kanske arbeta med barn och ungdomar.

känt dem länge. Jag tror dom tycker jag är snäll och om
de inte lyssnar så säger jag till dem, säger hon.

Efter högstadiet vill hon gå på samhällsprogrammet på
Bergska gymnasiet ”som en bra grund inför framtiden”,

EN FÖRENING FÖR OCH MED UNGA
Det var hennes kompis som för några år sedan lockade
med Cynthia till en träff med Vallonbygdens ungdoms
förening Aktiv Ungdom HGF och sedan dess är hon
en del av gänget. Syftet med föreningen är arrangera
uppskattade aktiviteter för barn och ungdomar på
Vallonbygdens områden några gånger per år. Ofta

men efter intervjun väntar först engelskapluggande och
därefter så småningom ett sommarlov innan hon börjar
i nian.
– Många av mina planer inför sommaren har fått
ställas in på grund av corona. Det känns tråkigt. Men
kanske arrangerar vi en grillning för barn och ungdom,
säger Cynthia.

i samband med lov och högtider, som påsk och
halloween och julgransplundring vid julen.
– Vi är sju ungdomar i föreningen och alla kommer
med många idéer när vi träffas. Dan Danho är med på
träffarna. Han är jättebra. Han är inte så sträng och stel
som många vuxna kan vara utan har ett öppet sinne för
våra idéer. På våra årsmöten äter vi pizza, vi tar upp lite
olika grejer och gör planer för framtiden, säger Cynthia.

– BARNEN I
OMRÅDET RESPEKTERAR
MIG FÖR ATT JAG HAR
KÄNT DEM LÄNGE. JAG TROR
DOM TYCKER JAG ÄR SNÄLL
OCH OM DE INTE LYSSNAR
SÅ SÄGER JAG TILL DEM,
SÄGER HON.

”BARNEN
RESPEKTERAR OCH
LYSSNAR PÅ MIG”
L E D A R G E S T A L T E N

1 5 - Å R I G A

C Y N T H I A
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B R A N S C H E N ! ”
I
I N B L I C K
B R A
E N
M I G
G E T T
H A R
” P R A K T I K E N

INSATS FÖR VÅRT
HÅLLBARHETS
ARBETE

PRAKTIKANT
NEZIRA
28-åriga Nezira Kovacevic från Finspång studerar första året av två

energimätare. Uppdraget är en del i Vallonbygdens hållbarhetsarbete

för att bli fastighetsingenjör via YH-utbildningen i Katrineholm. Under

för energieffektivisering i fastighetsbeståndets lägenheter.

våren har hon haft sin praktik på Vallonbygdens fastighetsavdelning.
– Jag är intresserad av energifrågor. Här på Vallonbygden följer

– Min utbildning är bred och jag tycker att praktiken här har gett
mig en väldigt bra inblick i branschen. När jag är färdigutbildad

jag min handledare Johan Carlberg i hans dagliga arbete som

skulle jag absolut kunna tänka mig att arbeta på Vallonbygden,

driftsingenjör. Jag har blivit väldigt bra omhändertagen och tycker

säger Nezira.

det är en positiv stämning här, säger Nezira.
Under praktiken har hon i uppdrag att sammanställa den energidata
som finns i fastigheternas undercentraler, ventilationssystem och

Den 13 maj överraskade ett 20-tal ungdomar från
Dansakademien de boende i Tegelbruket med en energifylld
och härlig dansuppvisning på två av innergårdarna. Ett initiativ
i samarbete med Finspångs kommuns krisledning för corona.
Vallonbygden med hyresgäster tackar för initiativet och önskar
Dansakademien varmt välkommen åter!

– DET HÄR VAR ETT FANTASTISKT
TREVLIGT INITIATIV, MAN BLIR VERKLIGEN
GLAD OCH UPPLYFT! DET ÄR VÄLBEHÖVLIGT,
SÄRSKILT FÖR ALLA SOM SUTTIT ISOLERADE
LÄNGE. JAG SKULLE GÄRNA SE MER AV DEN HÄR
TYPEN AV AKTIVITETER ÄVEN UTAN CORONA.
DET GER ENERGI OCH SKAPAR GEMENSKAP,
SÄGER JANA SOM BOR I OMRÅDET.

D A N S A K A D E M I E N
U P P S K A T T A D

S T O D

F Ö R

U N D E R H Å L L N I N G
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ÖPPETTIDER SOMMAR 2020
I sommar stänger vi kontoret under vecka 29-30,
med undantag för felanmälan och jour.
13 juli – 26 juli SEMESTERSTÄNGT

BoButiken
Vår BoButik tar enbart emot bokade besök.
Smidigast bokar du ditt besök via e-post:
info@vallonbygden.se

Ordinarie telefontider
Måndag, onsdag, fredag kl. 08.00 – 15.00
Lunchstängt mellan kl.12.00 – 13.00
Tisdag, torsdag STÄNGT
Telefon: 0122-249 50

Felanmälan
I första hand gör du din felanmälan via vår hemsida och Mina sidor
Telefontid: Helgfria vardagar 07.00 – 08.00
Telefon: 0122-155 50

Jour alla dagar dygnet runt, året runt
Akuta fel (Securitas)
Trygghetsjour (Securitas)
Låsöppning (Securitas) Du får betala en avgift vid låsöppning
Telefon: 0122-127 20

BoButiken
Besöksadress: Bruksgatan 19
Postadress: Vallonbygden AB, Box 30, 612 21 Finspång
Telefon: 0122-249 50
www.vallonbygden.se
E-post: info@vallonbygden.se

FÖLJ OSS GÄRNA
I SOCIALA MEDIER!
#boifinspång

